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ORGANIZADOR 
Clube Automóvel do Algarve  
Loteamento Industrial de Loulé, Lote 11  
8100-172 Loulé  
Telefones 289 422 145 – 965 525 338  
E-mail: geral.caa@gmail.com  
Web: www.rallyecasinosdoalgarve.com 

 

PREÂMBULO 
O Clube Automóvel do Algarve, organiza eventos sustentáveis, em nome de um compromisso 

contínuo e crescente, no respeito de uma inabalável consciência de sustentabilidade no 

desporto, para que continue a   existir caminho e espaço para o desporto automóvel. 

É objetivo deste plano, contribuir para os objetivos traçados pela FIA e FPAK, ou seja, a 

neutralidade carbónica em 2025. 

Este plano passa essencialmente por um processo de alteração de comportamentos, seja 

sensibilização dos participantes, elementos da organização, das populações, publico e todos os 

envolvidos, quer seja nas classificativas, ou nos parques de assistência de forma a contribuir 

para um desporto motorizado mais “verde” e sustentável. 

O mesmo será implementado de forma abrangente e incide sobre Ruído, Combustível, Proteção 

do Piso e Limpeza do meio Ambiente. 

 

PROGRAMA ECO EVENTO 
Em estreita colaboração com as Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, demais parceiros, o 

Clube Automóvel do Algarve e a ALGAR, empresa responsável pela gestão de resíduos no 

Algarve, estruturaram e vão implementar um plano ambiental para tornar o Rallye Casinos do 

Algarve um Eco evento, nos moldes que a seguir se descrevem. 

 

Responsáveis Ambientais 
Responsável pela elaboração 
e implementação do plano 

João Pedro Afonso  

Delegado da ALGAR   

Delegado Ambiental FPAK Nelson Correia PT23/0075 

 

 

 

 



OBJETIVO 
1. Divulgação da necessidade de proteger o meio ambiente 

2. Promoção da prevenção e adoção de comportamentos preventivos 

3. Redução de quantidades de resíduos produzidos 

4. Separação de resíduos de embalagem recicláveis 

5. Recolha seletiva e encaminhamento para reciclagem das quantidades recolhidas e 

produzidas no evento 

6. Redução dos níveis de ruido  

 

 

ABRANGÊNCIA 
É objetivo do Clube Automóvel do Algarve e da ALGAR, implementar boas práticas ambientais 

nos principais locais onde o evento se realiza, com preocupações evidenciadas quanto à 

necessidade de redução dos materiais usados, reciclagem dos materiais produzidos e utilização 

consciente e cuidada da água, da energia, do solo, do ar e outras. 

 

IMPLEMENTAÇÃO 
Na concretização do presente Plano de Sustentabilidade Ambiental para o Rallye Casinos do 

Algarve 2023, o Clube Automóvel do Algarve delineou uma estratégia concertada com a ALGAR, 

que se desenvolve em quatro pontos fundamentais: 

- Informação / Divulgação 

- Redução 

- Separação 

- Reutilização e reciclagem  



 

Informação 
Pretende-se que a informação seja difundida de dentro para fora da estrutura organizativa do 

Rallye, de forma a atingir as várias áreas do mesmo. Assim, será ministrada uma formação para 

sensibilização e prevenção ambiental a todos os elementos da comissão organizadora da prova, 

que por sua vez a expandirão a todos os colaboradores do Clube Automóvel do Algarve e que 

por seu turno a levarão aos demais envolvidos no evento, tais como as equipas, assistentes e o 

público em geral. Acreditamos que com esta espiral, a mensagem consiga chegar 

transversalmente a todos. Serão utilizados maioritariamente os meios de comunicação digital e 

sinalética local. 

No briefing com os pilotos, será paralelamente apresentado o presente Plano Ambiental, de 

forma a reforçar a sensibilização de todos os pilotos e responsáveis das equipas para a 

importante MISSÃO de todos os intervenientes de proteger o meio ambiente. 

O presente Plano Ambiental será difundido em todos os canais digitais adjacentes ao Rallye 

Casinos do Algarve e ao Clube Automóvel do Algarve. 

Redução 
Haverá um importante enfoque para que se diminua o uso de materiais de desgaste rápido e 

uso único, de forma a minimizar o impacto direto do Rallye no meio ambiente. 

O Clube Automóvel do Algarve pretende reduzir o consumo de material gráfico impresso 

relativamente às anteriores edições apostando nos suportes digitais, sempre que possível. 

Pretende-se assim reduzir consideravelmente a quantidade de papel produzido. 

 

Separação 
Será disponibilizada informação sobre as regras de separação de embalagens e serão 

disponibilizados equipamentos para a correta separação/deposição seletiva nos pontos chave 

do evento para que seja possível recolher todos os materiais passíveis de ter nova vida e recolher 

exaustivamente todo o material que não o seja de forma a evitar a contaminação do ar, solo e 

água. 



 

 

Reutilização e reciclagem 
Todos os materiais recolhidos serão devidamente acondicionados e entregues à ALGAR. 

 

A parceria com ALGAR prevê: 

– Ações de formação e sensibilização da ALGAR destinada aos participantes do evento, 

dedicadas a boas práticas de prevenção, reutilização e reciclagem de resíduos 

– Promover as melhores práticas em todo o recinto do evento e colaborar na monitorização e 

avaliação de resultados quanto aos resíduos produzidos e/ou evitados 

– Informação sobre regras de separação de embalagens 

– Disponibilização de sacos e contentores que permitam implementar a separação/recolha 

seletiva de embalagens no local 

– Entrega das embalagens recolhidas à ALGAR 

 

Caderno de Procedimentos 
Será entregue a todos os responsáveis das PE, das SuperEspeciais, Parque de Assistências, 

parque fechado e zonas de reabastecimento uma check-list de pré-verificação para que todos 

os itens previstos no presente Plano de Sustentabilidade seja rigorosamente cumpridos. 

Caberá a cada um destes responsáveis a apresentação de um relatório de incidentes ao 

responsável ambiental, de forma a corrigir alguma situação, sempre que possível. 

 



Coimas 
A violação pelos licenciados da FPAK das medidas constantes deste plano, incorre em as coimas 

até €500 (quinhentos euros) a aplicar pela FPAK. 

 

MEDIDAS  
1. RUÍDO 

A. Ruído Geral 

O Clube Automóvel do Algarve, fará todos os esforços no sentido de limitar o ruido 

produzido pelos sistemas de som e outros que possam perturbar os residentes locais. Os 

participantes e as pessoas associadas à sua equipa devem ter uma preocupação redobrada 

com as emissões de ruídos, principalmente fora das horas em que decorre o rali. 

B. Ruído no Parque de Assistências e Super Especiais 

O Clube Automóvel do Algarve nas medidas do possível não vai superar os limites de 

tolerância de 83 dB (A) medidos na área publica, mantendo os níveis de som o mais baixos 

possível e posicionar os altifalantes direcionados para o chão e centro. 

 

2. COMBUSTÍVEL 

Só é permitido o uso de combustíveis aprovados pela FPAK. 

 

3. PROTEÇÃO DO SOLO 

Os concorrentes devem tomar medidas para evitar derramamento de combustível, óleo, fluidos 

de limpeza, desengordurantes, refrigerante anticongelante, fluidos de travões, etc. 

É obrigatório pelos concorrentes o uso de tapete ambiental ecológico nos parques de 

assistência, Zonas de reabastecimento e Parque Fechado. Os tapetes devem ter uma parte 

superior absorvente e uma parte inferior impermeável. É, também, permitido o uso de uma lona 

desde que esta seja ignífuga. 

 

3.1.- Cobertura ou tapete ambiental 

O tapete ambiental é obrigatório. Deve ser formado por uma parte superior absorvente e uma 

parte inferior impermeável, desde que ignífuga. O seu uso será obrigatório nas zonas de 

assistência, parques fechados e zonas de reabastecimento. 

As características técnicas das capas ou tapetes ambientais devem ser: 

- Dimensões: 3x5 metros e, em qualquer caso, devem-se destacar pelo menos um metro 

em todo o perímetro do carro.  

- Capacidade de absorção: 4 litros, no mínimo. 

- Espessura: 10 mm, no mínimo. 



 

3.2 Recolha dos resíduos produzidos: 

a) Cada concorrente é responsável pelos resíduos e lixos gerados pela sua equipa durante 

o evento e deverá encaminhá-los e deposita-los no ecoponto mais próximo. 

b) Os pneus usados devem ser retidos e encaminhados pelo concorrente, equipa ou 

fabricante para reciclagem. 

 

4. LIMPEZA DE VEÍCULOS 

A limpeza ou lavagem dos veículos deve ser realizada apenas nos locais previstos para esse   

fim e localizados, em Lagoa na EN 125, em frente ao parque de Assistências e nas estações 

de lavagem de veículos mencionadas no Road Book, nas paginas 107, figura 20 e pág. 111, 

figura 28, na ligação da PE 9 para o parque fechado. 

 

5. RECOMENDAÇÕES PARA ADEPTOS E PÚBLICO  

Os Adeptos e Público que vão assistir ao Rali constituem um elemento importante na 

manutenção do meio ambiente limpo e intacto. 

As estradas utilizadas foram escolhidas tendo em conta a criação de zonas definidas para o 

publico poder assistir em segurança ao desenrolar do rali. 

 

São deveres do publico: 

• Respeitar a natureza, não caminhando fora dos caminhos. 

• Caminhar exclusivamente pelas zonas indicadas e posicionar-se nas zonas definidas 

como zonas de publico. 

• Proteger a vida selvagem e o seu habitat natural. 

• Não estacionar em locais agrícolas, nas linhas de água, e ter em consideração os 

residentes e o meio ambiente. 

 

Serão disponibilizados sacos para recolha selecionada de lixo, nas zonas de Publico.  

O publico deverá, tal como os participantes, não deixar nenhum sinal da sua presença, 

recolhendo e encaminhando para local apropriado todo e qualquer tipo de lixo produzido 

durante o rali. 

O Clube Automóvel do Algarve diligenciará para que os resíduos e lixo dos participantes, 

espectadores e pontos de venda sejam depositados nos ecopontos destinados a esse fim e não 

fiquem no chão. 

As informações serão disponibilizadas tanto quanto possível nos meios digitais de forma a 

reduzir o impacto ambiental e logo contribuir para uma menor quantidade de lixo e consumo 

de papel. 

 



 

6. APÓS A CONCLUSÃO DO RALLYE: 

 

• Os lixos depositados nos ecopontos serão recolhidos e entregues à ALGAR para 

reciclagem. 

• Todas as fitas, placas e marcações serão retirados de forma que não fique qualquer sinal 

da passagem do mesmo. 

• O Clube Automóvel do Algarve compromete-se a aplicar a formula dos 3R’s, Reduzir, 

Reutilizar e Reciclar, em todos os materiais utilizados no evento. 

• Caminhos e acessos serão em estreita colaboração com as autarquias, repostos tanto 

quanto possível na sua forma original. 

• O responsável ambiental fará uma análise dos percursos, elaborando um levantamento 

das necessidades de intervenção. 

• Será elaborado um relatório final de todos os incidentes, pontos positivos, negativos e 

aspetos a melhorar em edições futuras. 

• Será elaborado e executado nos dias posteriores ao evento um plano de limpeza nas 

zonas ocupadas pelo publico. 

 

 

 

  



PARQUE DE ASSISTÊNCIA, PARQUE FECHADO, Zonas de Refueling 

e Super Especiais 
 

O Parque de Assistência   localizado na Fatacil em Lagoa está equipado com: 

• Ecopontos 

• WC 

• Restaurante 

• Centro médico 

• Ecopontos para recolha diferenciada do lixo produzido. 

 

Serão disponibilizados no momento das verificações técnicas, sacos “ALGAR” para reciclagem 

dos lixos produzidos. 

O Parque não possui local para os veículos equipados com reservatórios de águas cinzentas, 

procederem a sua descarga. No caso de necessidade deverão os interessados consultar o parque 

de caravanas ou campismo mais próximo. 

Pneus e óleos usados serão da responsabilidade do concorrente, que os deverá armazenar e 

encaminhar para a reciclagem. 

Os concorrentes não deverão deixar no seu local, na Zona de Assistência nenhum sinal da sua 

presença, recolhendo e encaminhando para local apropriado todo e qualquer tipo de lixo 

produzido durante o rali. 

 

 



Zonas de Reabastecimento  

Equipadas com ECOPONTOS ALGAR. 

São Bartolomeu de Messines 

 

São Marcos da Serra 

 



Prova Especial de Lagos 

Em colaboração com a ALGAR e a Câmara Municipal de Lagos todas as zonas de publico estão 

providenciadas com ecopontos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



City Stage de Portimão 

Em colaboração com a ALGAR e a Câmara Municipal de Portimão todas as zonas de publico estão 

providenciadas com ecopontos. 

 


